s.v. Weiteveense Boys
Secretariaat:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Dhr. M. Nijenstein (Maurits)
Dhr. R. Immink (René)
Dhr. P. Wegkamp (Peter)
Weth. G.H. Scherpenlaan 17
Wollegras 12
Zuidersloot 23a
7765 CB Weiteveen
7765 BT Weiteveen
7765 AG Weiteveen
Mob.: 06-22 78 37 35
Mob.: 06-13 12 22 83
Mob.: 06-29 73 59 71
E-mail: voetbal@weiteveenseboys.nl
E-mail: rene.imink@lijbrandt.nl
E-mail: ledenadm.weiteveenseboys@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________

AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Nationaliteit
Geslacht
Geboortedatum
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
man / vrouw
(doorhalen wat niet van toepassing is )
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

 Voor alle leden geldt: s.v.p. kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen!
 Voor spelende leden geldt, indien 10 jaar of ouder:
bijvoegen recente pasfoto i.v.m. aanvragen verplichte spelerspas.
Contributie:
Deze zal maandelijks worden geïnd middels automatische incasso. Hiervoor dient bijgevoegde doorlopende
machtiging te worden ingevuld en ondertekend. Per 1 oktober 2016 gelden de volgende contributies:
 Senioren / Dames: ouder dan 18 jaar
€ 13,40
per maand
 A-junioren / Dames: 17 en 18 jaar
€ 8,85
per maand
 B/C-junioren / Dames: 13 t/m 16 jaar
€ 7,55
per maand
 D/E/F-pupillen en –puppies: 4 t/m 12 jaar
€ 6,85
per maand
Een voetbalseizoen is van 1 juli t/m 30 juni.
Indien afgemeld tussen 1 juli en 31 december is een half seizoen contributie verschuldigd (t/m 31 december).
Indien afgemeld tussen 1 januari en 30 juni is een héél seizoen contributie verschuldigd (t/m 30 juni).
Ondergetekende is hiervan op de hoogte en zal aan zijn/haar contributieverplichtingen voldoen.
Ondergetekende gaat tevens akkoord met het “Beleid inzake betaling contributie”, zie
www.weiteveensboys.nl.
Verzekering:
Ieder lid is collectief verzekerd conform de maximale normen van de KNVB en verklaart de vereniging vrij te
stellen voor schades die men kan oplopen en die de normen van de KNVB overschrijden.
Ondergetekende heeft kennis kunnen nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement van
voetbalvereniging Weiteveense Boys en de richtlijnen van de KNVB en is daarmee akkoord.

Handtekening lid:

Handtekening ouder/verzorger:
(indien jonger dan 18 jaar )

…………………………………
………………………………………………...
Volledig ingevuld + machtiging incasso + kopie identiteitsbewijs + pasfoto inleveren bij de ledenadministratie.
Aanmeldingsformulier d.d. 09-03-2017

DOORLOPENDE MACHTIGING ALGEMEEN
DOORLOPENDE EURO-INCASSO
ONDERGETEKENDE
Naam

: .............................................................................................

Adres

: .............................................................................................

Postcode en plaats

: .............................................................................................

INCASSANT
Naam
Adres
Postcode en plaats
Rekeningnr. (IBAN)
Incassant ID

: s.v. Weiteveense Boys
: Ingenieur Biewengaweg 5
: 7765 BG Weiteveen
: NL74RABO0136703151 Bank Identificatie (BIC): RABONL2U
: NL42ZZZ400452890001

BETALINGSGEGEVENS
Betalingen inzake
: Verschuldigde contributie lidmaatschap en overige periodieke
bedragen s.v. Weiteveense Boys van ondergetekende en/of
gezinsleden l
Incassering per
: Maand
BANKGEGEVENS ONDERGETEKENDE:
Rekeningnr. (IBAN)

: .............................................................................................

Bank Identificatie (BIC)

: .............................................................................................

Ten name van

: .............................................................................................

ONDERTEKENING
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan de
incassant om de betreffende bedragen, waarvan de hoogte jaarlijks in de ledenvergadering
wordt vastgesteld, af te schrijven van de rekening van ondergetekende.

Datum...…………………….

Handtekening…………………………………….

Indien ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij/zij 56 kalenderdagen
de tijd om zijn/haar bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Retouradres: P. Wegkamp (ledenadministratie), Zuidersloot 23a, 7765 AG Weiteveen
Email: ledenadm.weiteveenseboys@gmail.com

Aanmeldingsformulier d.d. 09-03-2017

Vrijwilliger bij s.v. Weiteveense Boys?
De club is er voor jou en jij bent er voor de club.
Zonder club geen spelers, maar zonder vrijwilligers
geen club!

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Gelukkig zijn er veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten.
Zonder hen zouden er namelijk een heleboel zaken niet mogelijk zijn.
Daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk om met elkaar in een gezellige sfeer
dingen voor de vereniging voor elkaar te krijgen.
Aangezien wij nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken, verzoeken wij u
vriendelijk onderstaande vragen in te vullen. Het verplicht u tot niets. Wij gebruiken
de informatie alleen om te weten te komen wie bereid en in staat is iets voor de
vereniging te doen. Wij geven geen gegevens van u aan anderen door.

Ik heb belangstelling voor: (aankruizen wat van toepassing is)
О Begeleiden van wedstrijden
О Begeleiden/trainen van een team
О Organiseren van wedstrijden en toernooien
О Zitting in de activiteitencommissie
О Bekleden van een functie in hoofdbestuur/jeugdcommissie
О Draaien van kantinediensten
О Verrichten van onderhoudswerkzaamheden
О Beheren van materialen
О Verrichten van administratieve taken
(notuleren/ledenadministratie/financiën)
О Werven van adverteerders en sponsors
О Verzorgen van (geblesseerde) spelers
О Verlenen van EHBO bij wedstrijden/trainingen
О Overig, te weten: …………………………………………………………..

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer

:
:
:
:

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
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